
 اْلَعْشَماِويَِّة  َمْتُن

 يف الفقه املالكّي




يِْخ الَْعالَّمِة:  للشَّ

فَاِعِّ   َعبِْد اْْلَاِري الَْعْشَماِويِّ الرِّ
  

 
 اعتىن به:

يِْخ ُمبَارَك  نَايِف آل الشَّ
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الُم عىل سيِّدنا وموالنا  الُة والسَّ احلمد هلل ربِّ العاملني، والصَّ

 عني.ج  أ   به  د، وعىل آله وصح  مَّ ُم 

فإن علم الفقه من أرشف العلوم منزلة وأعالها مرتبة، وبعُد، 

ة، ة، ولباب الرسالة املحمديَّ وطريق السعادة األبديَّ  ،ةفهو سبيل اخلرييَّ 

فوا فيه املؤلفات ، وألَّ كبريةً  ـ عنايةً  ا ودديًً قدياًم  ولذلك أواله علامؤنا ـ

ةمتن العشام»، ومن جلة تلك املؤلفات الكًرية يف الفقه املالكي،  «ويَّ

 .الذي صنّفه العالمة عبدالباري العشاموي 

ويعّد هذا املتن املبارك من أهم متون التدريس والتحصيل يف 

املدرسة املالكية لدى املشارقة، فهو من أوائل املتون يف السّلم التعليمي 

باألزهر الرشيف، واملدارس الرشعيَّة املالكيَّة باألدساء، وعموم 

ت التي حيتاج إليها اخلليج العريب، فقد دوى أهم أبواب العبادا

املكلَّف، وضّمنها جلًة من املسائل التي ال بّد من معرفتها، كام متيّز 

 بسهولة العبارة وإجيازها.
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وقد ُطبع هذا املتن عدة مّرات يف القاهرة، واألدساء، فارتأيت 

لم وغريهم، أن بعدما عّزت النسخ، وكًر السؤال عنه من طلبة الع

أخدمه، وأخرجه مرة أخرى بطباعة جديدة، مع بعض اإلضافات 

 التي تناسب احلال ويقتضيها الواقع، مما يناسب املبتدئني مًيل.

ويف اخلتام، أتوجه بالّشكر وخالص الّدعاء لشيخي الفقيه 

األستاذ نبيل بن إبراهيم آل الشيخ مبارك، الذي راجع معي الكتاب، 

ض التَّوجيهات والتَّصويبات، ولإلخوة الكرام الذين وأشار عيّل ببع

زودوين بجملة من املالدظات واملقرتدات، جعل اهلل ذلك يف ميزان 

 أعاملنا، علاًم نافعا مدّخرا يل وهلم.

واهلل  أسأل أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم، وأن 

 لعاملني.يكتب له الربكة والقبول، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ ا

 وكتب راجي عفّو ربه تبارك

 نايف بن عبد الرمحن آل الّشيخ مبارك 
هـ1433يوم احلّج األكرب، باألدساء، سنة: 
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: خ  ي  الشَّ  ترجةُ  ة  اّلم   الع 

  َعبِْد اْْلَاِري الَْعْشَماِويِّ َعبِْد اْْلَاِري الَْعْشَماِويِّ 
 

 تيق بن  ع   بن   الغنيِّ  عبد   بن   أمحد   الباري بنُ  عبدُ هو أبو العّباس، 

،وي  ام  ش  جا الع  ن أبو النَّ س  يخ د  يد بن الشَّ عس   يخ  الّش   ،ي  ر  ه  األز   ، املُنويف 

 ، من علامء القرن العارش اهلجري.الكي  امل  

، من أعامل املنوفية، شامل القاهرة. ام  ش   نسبًة لقرية ع 

من كتب الرّتاجم  -فيام وقفُت عليه-ال ُتعرُف له ترجٌة 

 من الّتعريف 
ٍ
به الذي ساق ه والّتاريخ، سوى ُجزء كر ن س 

الّسابق بذ 

، معّرفا بالشيخ العشاموي، (1)«الضوء الالمع»اإلماُم السخاوي يف: 

 ثم ذكر أنه ممن سمع منه بالقاهرة.

                                                           

 

(1 )(2/72.) 
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إيضاح »يف كتابه:  «نزيل القاهرة»ووصفه إسامعيل باشا بأنه: 

، بعدما ذكر مقّدمته يف الفقه، وكنّاه بأيب العباس، ونسبه (1)«املكنون

 ، ومل يذكر تاريخ وفاته!«تويف سنة..»وفية، ثم قال بعدها: للمن

فاعي»و : نسبًة للّشيخ الّصالح أمحد الرفاعي، سلوًكا «الرِّ

باًعا، كام ذكر ذلك العالمة الفييش يف رشده عىل العشاموية.  واتِّ

 

                                                           

 

(1 )(2/544.) 
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  ِخَدمُة الَمْتِ ِخَدمُة الَمْتِ 
  وذكُر النَُّسِخ الُمْعتََمَدةِ وذكُر النَُّسِخ الُمْعتََمَدةِ 

 وية.وقفُت عىل نسختني خطيّتني للعشام

ضمن جمموع من أربع رسائل، باملكتبة األزهرية، برقم:  األوىل:

10661. 

نسخة مصورة يف مكتبة جامعة امللك سعود، عن املكتبة  الثانية:

 .5753األزهرية، برقم: 

وكال النسختني هبام سقط كًري، ومتكّرر يف أغلب أبواب املتن، 

األوىل أصال عىل ما ولذا ارتأيت أن ألّفق بني النسختني، بعدما اختذُت 

قط مقارنة بالًانية، وملوافقة عباراهتا يف الغالب ملا  هي فيه؛ لقّلة السَّ

وجدُته يف رشح ابن تركي عىل العشاموية، والذي استعنت بمخطوٍط 

جيح بني الن سختني، وإضافة بعض العبارات الساقطة  له عىل الرتَّ

 منهام، والتي يقتضيها السياق، أو احلكم الفقهي.
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وهي نسخة متميّزة، قوبل متن العشاموية فيها عىل عّدة نسخ، 

 كام يظهر ذلك يف ُطرر املخطوط من بيان الفروق.

ومل أرغب يف إثقال دوايش املتن ببيان فروق النسخ، أو مواضع 

السقط؛ ألن ذلك ُُيرج عن مناسبة الكتاب الذي ُوضع للمبتدئني، 

لعبارة الفقهية من ديث ولكًرة االختالفات التي ال أثر هلا عىل ا

 املعنى.

وقد عّلقت عىل جلة من املسائل، التي خالفت املعتمد من 

املذهب، أو تلك التي حتتاج إىل مزيد توضيح وبيان، وغالب تلك 

و:  "الصغري"التعليقات استقيتها من رشدي العالمة الدردير، 

، "داشية الصفتي عىل رشح ابن تركي عىل العشاموية"، ومن "الكبري"

 لذا مل أذّيلها بالعزو إىل مواضعها، اكتفاًء بحرص مصادرها.



  متن العشماوية

 

 8 

 

 

 لودة العنوان من النسخة )أ(
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 اللودة الًانية من )أ(
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 لودة العنوان من )ب(
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 اللودة الًانية من )ب(
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يِْخ   مِة:الَْعالَّ للشَّ

 فَاِعِّ ِويِّ الرِّ مااْْلَاِري الَْعشْ  َعبْدِ 
 

 
 

 اعتىن به:

يِْخ ُمبَارَك  نَايِف آل الشَّ
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ْيُخ  ُُ اْلَعَلَّ  مُ الإ عَ الْ  مُ امَ اْلإ َقاَل الشَّ ْْ ََ  ُُ ي اْلَعْش  َم َْارإ ي  امَ اْل ي   وإ
َإ َفا الرِّ

َمُه اهللُ َتَعاَلى  :َرحإ

َمة   نْ أَ اْْلَْصِدَقاِء  َسَأَلنِي َبْعض   َقدِّ فِي اْلِفْقِه َعَلى َمْذَهِب  َأْعَمَل م 

 .َلى َذلَِك َراِجي ا لِلثََّواِب إِ  ه  َفَأَجْبت   ،َأَنٍس  بنِ  لِِك امَ  مِ امَ اْلِ 

 نََواقِِض الْوُُضوِء  بَاُب 

َلْم  َْ َقَك  -ا َلى  َنَواقإَض  أنَّ  - َتَعاَلى اهللُ  َوفَّ ََ  
 :نإ يْ مَ ْس قإ اْلُوُضوءإ

 .اٍث دَ ْح أَ  اب  بَ ْس أَ و، اث  دَ ْح أَ 

ُ امَّ َفأَ  َداث  َحأ ٌُ: اْلأ  َفَخْمَس

ب لِ  مِنَ  َثة  َثَل   َوهِ ، اْلق 
َ
ي  ذْ مَ الْ  :ي

ي  دْ وَ الْ وَ  ،(1)
(2)، .  َواْلَبْول 

                                                           

 

هو ماء  أبيض  رقيق، يخرج من الرجل والمرأة عند اللذة، بسبب ملعبة أو قبلة أو نحو  (1)

ه غسل جميع الذكر، بنّية.  ذلك، ويوجب خروج 

 ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول غالبا، أو عند حمل شيٍء ثقيل. (2)
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ب ِر َوه   مِنَ  انِ نَ اثْ وَ  يح  : امَ الدُّ ط  َوالرِّ
 . اْلَغائِ

َو َعَلى َأْربَ ، َفالنَّْوم  : اْْلَْحَداِث  َأْسَباب   امَّ َوأَ   : َعِة َأْقَسامٍ َوه 

وءَ  يل  قِ ثَ  يل  وِ طَ  ض  وءَ  ،(1)َينْق ض  اْلو  ض  ايْ أَ  َقِصير  َثِقيل  َينْق ض  اْلو  ، ض 

وءَ  َل َقِصير  َخِفيف   ض  وء  َخِفي َطِويل  ، َينْق ض  اْلو  ض   . ف  ي ْسَتَحبُّ مِنْه  اْلو 

َن  َُومإ بَاب  َسأ ي َتنُْقُض  اْلأ
 :لُْوُضوءَ ا الَّتإ

ن   َزَوال  اْلَعْقلِ  غْ بِاْلج  ْكرِ امَ وِن َواْلِ  .ِء َوالسُّ

وء   ض  ةِ  :َوَينَْتِقض  اْلو  دَّ كِّ فِي اْلَحَدِث ، بِالرِّ  .َوبِالشَّ

َكِر الْ  تَِّصِل بَِباطِِن اْلكَ َوبَِمسِّ الذَّ  وْ ]أَ  ،َأْو بَِباطِِن اْْلََصابِعِ  ،فِّ م 

 .َحسَّ  نْ إِ  َزاِئدٍ  عٍ بَ ْص إِ بِ  وْ لَ وَ ، (2) ا[مَ هِ يْ بَ نْ جَ بِ 

َو َعَلى َأْرَبَعةِ  (1)سِ مْ اللَّ بِ وَ   :امٍ َأْقَس  َوه 

                                                           

 

ل يشعر بما يحدث حوله، من حركة أو صوت، أو أن   علمة النوم الثقيل أّن صاحبه (1)

، ول يشعر بذلك، وشبهه.  يسقط من يده شيء 

ساقطة من النسختين، وأضفتها من شرح ابن تركي، فجانبا اْلصابع لهما الحكم نفسه،  (2)

 بل ورأس الصبع كذلك؛ ْلنه من جملة جنبيه، فينتقض الوضوء بمّسه هبا.
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ةَ  دَ َقَص  نْ إِ  وء  ا هَ دَ َج وَ وَ  اللَّذَّ ض  َوإِْن َوَجَدَها َوَلْم ، َفَعَلْيِه اْلو 

وء  َيْقِصدْ  ض  وء   َيِجْدَها َوإِْن َقَصَدَها َوَلمْ ، َها َفَعَلْيِه اْلو  ض  َوإِْن ، َفَعَلْيِه اْلو 

وَء َعَلْيهِ اللَّذَّ  َلْم َيْقِصدِ  ض   .َة َوَلْم َيِجْدَها َفلَ و 

وء   َل وَ  ض  َمسِّ َفْرِج بِ َوَل ، نِ يْ يَ ثَ نْ أ  َوَل  ،رٍ ب  د   سِّ مَ بِ  َينَْتِقض  اْلو 

ءٍ ، َوَل َصِغيَرةٍ 
ْ
ورٍ ، َوَل َقي  ،(2)َفْصدٍ َوَل ، ِحَجاَمةٍ ، َوَل بَِأْكِل َلْحِم َجز 

ْلَطَفْت أَ  نْ إِ  :َوقِيَل ، اهَ َج رْ فَ بَِمسِّ اْمَرَأٍة  َوَل  ،بَِقْهَقَهٍة فِي َصَلةٍ َوَل 

وء   ض  َفَعَلْيَها اْلو 
 .هلل  َأْعَلم  َوا ،(3)

                                                                                                                        

 

، سواء  كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان من فوق الثياب أو من لمس  من ي شتهى  :أي (1) عادة 

 تحتها، وهو يشمل المباشرة باليد، أو القبلة أو الملعبة، وشبه ذلك.

المقصود به خروج الدم من البدن، سواء كان بجرح، أو غير ذلك، ومنه نقل الدم أو عمل  (2)

 الخارج أو قّل. التحاليل الطبية، فهذا ل ينقض الوضوء، كث ر الدم

هذا القول ضعيف، والمعتمد عدم النقض، واللطاف: هو أن تدخل شيئا من أصابعها  (3)

 بين شفريها، أو يف فرجها، ما لم تفعل ذلك على سبيل اللذة، فينقض حينئٍذ.
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قَْسامِ  بَاُب 
َ
  ِِت ََيُوُز ِمنَْها الْوُُضوءُ الِْميَاهِ الَّ  أ

َلْم  َْ َقَك -ا َلى  ءَ امَ الْ  أنَّ  -َتَعاَلى اهللُ  َوفَّ  :نإ يْ مَ ْس قإ ََ

 . وطٍ َمْخل   َوَغيْر   َمْخل وط  

وَ الْ  َغْير   امَّ َفأَ  ور   َمْخل وِط َفه  َطه 
ْطَلق  ء  الْ امَ الْ » :وَ َوه   ،(1) وز   ،«م  َيج 

وء   ض  ِْ اْْلَ  ِء َأْو َنَبَع مِنَ امَ َنَزَل مَِن السَّ  ء  اوَ َس  ،مِنْه  اْلو   .ْر

ه   َأوْ  ،َلْون ه  : َأْوَصافِِه الثََّلَثةِ  إَِذا َتَغيََّر َأَحد   َمْخل وط  الْ  امَّ َوأَ  َأْو  ،َطْعم 

َو َعَلى  ٍء َفه  ْ
ه  بَِشي  :نِ يْ مَ ْس قِ ِريح 

وء   َل  ء  َنِجس  امَ َفالْ ، َتاَرة  َيْخَتلِط  بِنَِجٍس َفَيَتَغيَّر  بِهِ  ض   .َيِصحُّ مِنْه  اْلو 

اء  َقلِيل  مَ َكاَن الْ  َفإِنْ  ؛بِهِ  َوإِْن َلْم َيَتَغيَّرْ 
رِ  يَلة  َقلِ  َوالنََّجاَسة   (1) َه ك 

وء  اْلو   ورِ مِنْه  َعَلى الْ  ض  َمْشه 
(2). 

                                                           

 

هو الماء  الّطاهر يف نفسه، المطّهر لغيره، الباقي على أصل ِخلقته، كما سيمّثل له  (1)

 المصنّف.
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ن   امَّ مِ  َكاَن الطَّاِهر   َفإِنْ  ،َوَتاَرة  َيْخَتلِط  بَِطاِهٍر َفَيتََغيَّر  بِهِ 
ي ْمكِ

ْحتَِراز  مِنْه  
ِ
ْعَفَراِن َواْلَوْردِ َمْخل  الْ  ءِ امَ الْ كَ  ،ال َأْشبََه  امَ وَ َواْلَعِجيِن  وِط بِالزَّ

رٍ ء  امَ َفَهَذا الْ  ،َذلَِك  َطهِّ َفي ْسَتْعَمل  فِي  ،لَِغْيِرهِ  َطاِهر  فِي َنْفِسِه َغْير  م 

ْرٍب َوَنْحِو َذلَِك  َطبٍْخ َوَعْجنٍ ْن مِ ، اْلَعاَداِت  ي ْسَتْعَمل  فِي  ، َوَل َوش 

وءٍ فِي و   َل  ،اْلِعَباَداِت   .(3)هِ َغيْرِ ي  فِ َل وَ  ض 

ْح  َل ا مَّ مِ  َوإِْن َكاَن الطَّاِهر  
ِ
َتَغيِِّر م  الْ  ءِ امَ الْ كَ  ،تَِراز  مِنْه  ي ْمكِن  ال

 ، َأْو َنْحوِ ِزْرنِيٍخ َأْو كِبِْريٍت  اْلَجاِري َعَلى َمْعِدنِ  َأوِ  ،ةِ أَ اْلَحمْ  َخِة َأوِ بِ بِالسَّ 

لُّ َذلَِك  ور   ه  ، َفَهَذا ك   .َواهلل  َأْعَلم   ،وء  ض  الو  مِنْه   حُّ ِص يَ  َطه 

                                                                                                                        

 

حّد الماء القليل نحو الّلرتين، كما حّرره شيخنا د. عبدالحميد آل الشيخ مبارك، يف تعليقه  (1)

 على متن تدريب السالك.

ه، وإل انتفت الكراهة. (2) جد غير   إذا و 

سل، أو إزالة نجاسة، إذ ل يرتفع حكمها إل بالماء الطهور. (3)  كغ 
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 َوفََضائِِلِه  هِ فََرائِِض الْوُُضوِء وَُسنَنِ  بَاُب 

ٌُ: امَّ َفأَ  ُضُه َفَسَْْع
 َفَرائإ

َيَدْيِن إَِلى الْ  َوَغْسل   ،َوْجهِ الْ  ل  ْس غَ وَ  ،ِعنَْد َغْسِل اْلَوْجهِ  ة  يَّ النِّ 

ْأسِ  يعِ مِ َج  ح  ْس مَ وَ  ،اْلِمْرَفَقْينِ  ْج  ل  ْس غَ وَ  ،الرَّ  ،َلْيِن إَِلى اْلَكْعَبْينِ الرِّ

 .ِه َسبَْعة  َفَهذِ  ،َوالتَّْدلِيك   ،َواْلَفْور  

 نْ إِ  َك َخلَِّل َشْعَر لِْحَيتِ ت   نْ أَ َوْجِهَك  فِي َغْسلِ  َلكِْن َيِجب  َعَلْيَك 

ا َتْظَهر  الْ  َكاَن َشْعر   ا  َوإِْن َكاَن َشْعر   ،َبَشَرة  َتْحَته  اللِّْحَيِة َخِفيف  اللِّْحَيِة َكثِيف 

 نْ أَ  َيَدْيَك  فِي َغْسلِ  َلْيَك َيِجب  عَ  َك لِ ذَ كَ وَ  ،اهَ يل  لِ خْ تَ  َيِجب  َعَلْيَك  َفَل 

ورِ َعَلى الْ  َل َأَصابَِعَك َخلِّ ت    .َمْشه 

 

 

ٌُ:امَ ُسنَنُُه َفثَ  امَّ َوأَ   نإَي
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وَعْينِ َغْسل  اْلَيَديْ   ل  إَِلى اْلك  ِن َأوَّ
ْستِنَْشاق   ،َمْضَمَضة  َوالْ  ،(1)

ِ
 ،َوال

ْستِنَْثار  
ِ
وَ  َوال ْأسِ وَ  ،َن اْْلَْنِف مِ  ءِ امَ َجْذب  الْ  :َوه   َوَمْسح   ،َردُّ َمْسِح الرَّ

َنْيِن  مَ  ءِ امَ الْ  َوَتْجِديد   ،امَ هِ نِ اطِ بَ ا وَ مَ هِ رِ اهِ ظَ اْْل ذ  َوَتْرتِيب  َفَرائِِض  ،اَله 

وءِ  ض   .اْلو 

ٌُ  امَّ َوأَ  ُلُه َفَسَْْع
 :َفَضائإ

ة  الْ  ،الطَّاِهر   َمْوِضع  َوالْ  ،التَّْسِمَية   ِء انَ اْلِ  ع  ْض وَ وَ  ،ِء بَِل َحد  امَ َوقِلَّ

ا نْ إِ َعَلى اْلَيِميِن   أ ْحكَِمِت إَِذا  َواْلَغْسَلة  الثَّانَِية  َوالثَّالَِثة   ،َكاَن َمْفت وح 

ْأسِ وَ  ،ىولَ اْْل   ِم الرَّ َقدَّ َواك   ،اْلَبْدء  بِم   .َأْعَلم   هلل  َوا ،َوالسِّ

                                                           

 

من ناحية الهبام، وليس المفصل الذي بين الكوع: هو العظم الذي يلي مفصل الكّف،  (1)

 الذراع والّزند كما يتوهمه كثير من الناس.
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 َوفََضائِِلِه  هِ فََرائِِض الُْغْسِل وَُسنَنِ  بَاُب 

 :ٌُ َس مْ َخ فَ اْلُغْسلإ  ُض َفَرائإ  امَّ َفأَ 

 ،َواْلَفْور   ،َوَدْلك  َجِميِع اْلَجَسدِ  ،ءِ امَ َوَتْعِميم  اْلَجَسِد بِالْ  ،ة  يَّ النِّ 

ْعرِ   .َوَتْخلِيل  الشَّ

ٌُ: امَّ أَ وَ   ُسنَنُُه َفَأْرَبَع

وَعْيهِ َغْسل  اْليَ  ل  إَِلى ك  ْستِنَْشاق   ،َمْضَمَضة  َوالْ  ،َدْيِن َأوَّ
ِ
 َوَمْسح   ،َوال

 .نِ يْ نَ ذ  اْْل   اخِ مَ ِص 

ٌُ: امَّ َوأَ  تَّ
 َفَضائإُلُه َفسإ

وئِهِ  ل  امَ كإِ ث مَّ  ،(1)اْْلََذى َعْن َجَسِدهِ بَِغْسِل  اْلَبْدء   ض   ،َأْعَضاِء و 

ْأسِ  ،اْْلََسافِلِ  اْْلََعالِي َقْبَل  ل  ْس غَ وَ  َواْلَبْدء   ،لِ ْس غَ الْ بِ  َوَتْثلِيث  الرَّ

َواهلل  َأْعَلم   ،لِ ْس غَ الْ ْحَكاِم َمَع إِ  ءِ امَ الْ  ة  لَّ قِ وَ  ،اِسرِ َميَ َمَيامِِن َقْبَل الْ بِالْ 
(1). 

                                                           

 

غسل مواضع النجاسة يف بدنه، كالفرج، وما حوله، أو غيرهما إن كانت النجاسة  :أي (1)

 أصابت موضعا آخر يف بدنه.



  متن العشماوية

 

 21 
 

ِم  بَاُب   اتلَّيَمُّ

 رَ فَ  مِ مُّ يَ لتَّ لِ وَ 
 َض فَ وَ  ،ن  نَ س  وَ  ،ض  ائِ

 .ل  ائِ

ٌُ  امَّ أَ فَ   :َفَرائإُضُه َفَأْرَبَع

 َوهِ  ،النِّيَّة  
َ
َلةِ اْس  َي وِ نْ يَ  نْ أَ ي َ  ؛تِبَاَحَة الصَّ

ِ
َيْرَفع   َل َم نَّ التََّيمُّ ْل

ورِ مَ اْلَحَدَث َعَلى الْ  ْشه 
وَعْيهِ يْ َوَيدَ  هِ َوَتْعِميم  َوْجهِ  ،(2)  ،ِه إَِلى ك 

                                                                                                                        

 

 وتكون صفة الكمال للغسل: (1)

لحيض، أو للجمعة، ثم يغسل يديه إلى أن ينوي المغتسل أول الغسل، من الجنابة أو ا 

، ثم  الكوعين، ثم يغسل مواضع النجاسة من بدنه، ثم يتوضأ كوضوئه للصلة مّرة  مّرة 

يعّمم جسده بالماء، فيبدأ بصّب الماء على رأسه ثلثا، ويخلل َشعره، ثم يغسل أذنيه، ثم 

فبقية جسده مراعيا يغسل وجهه ويخلل لحيته، ثم يغسل عنقه، فعضديه، وما تحت إبطيه، 

 استحباب تقديم اْلعالي والميامن على غيرهما.

بمعنى أن ينوي يف تيممه استباحة ما تيّمم من أجله، كالصلٍة، أو الطواف، أو مّس  (2)

َْ التيمم عموما.  المصحف، أو أن ينوي فر



  متن العشماوية

 

 22 

لُّ  ،ْوَلىاْْل   ة  بَ رْ الضَّ وَ  َو ك  ِعيد  الطَّاِهر  َوه   َد َعَلى َوْجهِ َصعَ  امَ َوالصَّ

ِْ اْْلَ  َراٍب َأْو َرْمٍل َأْو ِحَجاَرٍة َأْو َسبَ  ،ْر  .ِو َذلَِك َنحْ و َخةٍ مِْن ت 

ٌُ  امَّ َوأَ   :ُسنَنُُه َفَثََلَث

وِع إَِلى اْلِمْرَفِق  َمْسح  مِنَ َوالْ  ،َمْسِح الْ  َتْرتِيب   َوَتْجِديد   ،اْلك 

ْرَبِة لِْلَيَدْينِ   .الضَّ

ٌُ  هُ لُ ائإ َض فَ  امَّ َوأَ   : اض  يْ أَ  َفَثََلَث

ث مَّ  ،إَِلى اْلِمْرَفِق  اْلي ْمنَى بِاْلي ْسَرى َواْلَبْدء  بَِمْسِح َظاِهرِ  ،التَّْسِمَية  

 .هلل  َأْعَلم  َوا ،َذلَِك  ثل  مِ اْلي ْسَرى  ح  ْس مَ وَ  ،اْْلََصابِعِ  بِاْلَباطِِن إَِلى آِخرِ 

                                                                                                                        

 

ه يصّح له ومعنى أنه ل يرفع الحدث: أي أنه إذا وجد الماء توّضأ أو اغتسل، وإذا تيمم فإن 

فعل صلٍة واحدة فقط، ويتيمم للفرْ الثاين ولو كان قريبا كالجمع بين الصلتين، 

 ويصّلي بعده ما شاء من النوافل.
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اَلةِ  بَاُب  وِط الصَّ   ُُشُ

َلِة  ةٍ  روط  ش  و ،(1)وٍب ج  و   وط  ر  ش  َولِلصَّ ِصحَّ
(2). 

ٌُ:ا هَ وبإ َج وُ  ُشُروطُ  امَّ َفأَ   َفَخْمَس

ول  اْلَوْقِت  ،ل  قْ عَ الْ وَ  ،ب ل وغ  َوالْ  ،ْسلَم  اْلِ   وَ عْ دَ  غ  ول  ب  ، وَ َود خ 
 ةِ

 
ِّ
 . النَّبِي

تإَها ُشُروطُ  امَّ َوأَ  حَّ
ٌُ  صإ تَّ

  :َفسإ

 ر  تْ َس وَ  ،اْلِقْبَلةِ  ال  بَ قْ تِ واْس  ،(1)اْلَخَبِث َوَطَهاَرة  ، (3)اْلَحَدِث  ة  ارَ هَ طَ 

 .َأْعَلم   هلل  َوا ،(2)اْلَكثِيَرةِ  لِ اعَ فْ اْْلَ  ك  َوَترْ  ،اْلَكَلمِ  ك  َوَترْ  ،اْلَعْوَرةِ 

                                                           

 

 هي التي ل تجب  الصلة بدوهنا. (1)

 هي التي ل تصح الصلة إّل هبا. (2)

والفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة: أن شروط الوجوب ليس يف مقدور  

كلف تحصيلها كالعقل والبلوغ، أما شروط الصحة ففي مقدوره تحصيلها، كالوضوء، الم

 وغسل النجاسة، واستقبال القبلة، وغير ذلك.

 هي الوضوء والغسل والتيمم. (3)
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اَلةِ  ِض ائِ رَ فَ  بَاُب   اهَ اتِ وهَ رُ كْ مَ وَ  اهَ لِ ائِ َض فَ وَ  اهَ نِ نَ سُ وَ  الصَّ

ََلةإ  امَّ أَ فَ   :رَ َش ََ  َُ ثَ ََل ثَ فَ  َفَرائإُض الصَّ

ْحَرامِ  َوَتْكبِيَرة   ،ة  يّ النِّ   ،َلَها م  ايَ قِ الْ وَ  ،اْلَفاتَِحةِ  ة  اءَ رَ قِ وَ  ،َلَها ام  يَ قِ الْ وَ  ،اْلِ

ْفع   ،كوع  الرُّ وَ  ود   ،مِنْه   َوالرَّ ج  ْفع   ،َوالسُّ ل وس  مِنَ  ،مِنْه   َوالرَّ ْلَسِة اْلجَ  َواْلج 

َلمِ  رِ دْ قَ بِ اْْلَِخيَرِة  مِ  ف  رَّ عَ م  الْ  م  َل السَّ وَ  ،السَّ  ،بِاْْلَلِِف َواللَّ

  ،(3)نِينَة  أْ مَ َوالطُّ 
ِ
  .(4)ْعتَِدال  َوال

 

 

                                                                                                                        

 

المقصود هبا إزالة النجاسة، عن بدن المصلي، ومحموله كثوبه، ومكان صلته؛ أي ما  (1)

 تمّسه أعضاؤه منه.

 العرف، فالكثير من اْلفعال الذي يخّيل لمن يراه أنه ليس يف صلة.حّد الكثرة  (2)

 أي استقرار اْلعضاء وسكوهنا، زمن ا يسيرا. (3)

 المقصود به رجوع كّل عضو لمكانه؛ كالستقامة يف القيام. (4)
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َشرَ  انَ ََلةإ َفاثْ نَُن الصَّ ُس  امَّ َوأَ  ََ : 

ْكَعِة اْْل  الْ  َبْعدَ  ة  ورَ السُّ  ، َلَهاَواْلِقَيام  ، (1)وَلى َوالثَّانَِيةِ َفاتَِحِة فِي الرَّ

رُّ فِي لُّ َتْكبِيَرةٍ  ،فِيهِ  ر  هَ جْ ي  فِيَما َواْلَجْهر   ،هِ فِي رُّ َس ي   امَ َوالسِّ لَّ إِ  ة  نَّ س   َوك 

ْحَرامِ  ةَ يرَ بِ كْ تَ  ْ  كَ َفإِنَّ  اْلِ مَ  امَ َها َفْر ِم امَ لِْلِ  «َحِمَده  لَِمْن  َسِمَع اهلل  »وَ  ،َتَقدَّ

ل   ،(2)َواْلَفذِّ  ل وس  اْْلَوَّ ل وِس  َعَلى َقْدرِ  د  ائِ الزَّ وَ  ،َواْلج  َلِم مَِن اْلج  السَّ

ْقَتِدي َعَلى إِ َوَردُّ الْ  ،الثَّانِي َعَلى  نْ مَ َعَلى  ه  دُّ رَ  َك لِ ذَ كَ وَ  ،مَ َل السَّ مِِه امَ م 

ْتَرة  لِْلِ  ،َكاَن َعَلى َيَساِرِه َأَحد   نْ إِ َيَساِرِه  رَّ  نْ أَ ا َخِشيَ  نْ إِ ِم َواْلَفذِّ امَ َوالسُّ َيم 

 . امَ َأَحد  َبْيَن َيَدْيهِ 

ََلةإ  َفَضائإُل  امَّ َوأَ   : ةٌ رَ َش عَ فَ  الصَّ

ْحَرامِ اْلَيَدْيِن  ع  فْ رَ  ْبِح َوالظُّْهرِ  ةِ اءَ رَ قِ  ويل  طْ تَ وَ  ،ِعنَْد َتْكبِيَرِة اْلِ  ،الصُّ

 َوَلَك  انَ َربَّ »وَ  ،اْلِعَشاءِ  ط  سُّ وَ تَ وَ  ،َمْغِرِب اْلَعْصِر َوالْ  ةِ ءَ ارَ قِ  ير  ِص قْ تَ وَ 

                                                           

 

، أما إكمال السورة فهو  (1) أو ما تيّسر، كبعِض سورٍة، أو آية واحدٍة، أو بعض آية له معنى 

 يقرأ يف الفريضة سورة كاملة يف الركعة الواحدة. وب، وقد كان النبي مند

 الفذُّ والمنفرد معناهما واحد، وهو من يصلي وحَده. (2)
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ْقَتِدي َواْلَفذِّ  «َحْمد  الْ  ودِ  ،لِْلم  ج  وِع َوالسُّ ك  َوَتْأمِين   ،َوالتَّْسبِيح  فِي الرُّ

اأْ مَ َوالْ  ذِّ فَ الْ  ْطَلق  وِم م  رِّ َفَقطْ فِ  مِ امَ اْلِ  ين  مِ أْ تَ وَ  ،م   .ي السِّ

وَ  ،وت  ن  ق  الْ وَ  مَّ إِ »: َوه  كَ  َنْسَتِعين َك  انَّ اللَّه  َون ْؤمِن  بَِك  ،َوَنْسَتْغِفر 

ل  َعَلْيَك  كَ  ،ه  لَّ ك   رَ يْ خَ الْ  َون ْثنِي َعَلْيَك  ،َوَنَتَوكَّ ر  كَ  َل وَ  َنْشك  ر   ،َنْكف 

ع  نَ خْ نَ وَ 
ع  لَ خْ ونَ  َلَك  (1)

ك   (2) كَ مَ  َوَنتْر  ر  مَّ إِ  ،ْن َيْكف  َوَلَك  ،يَّاَك َنْعب د  اللَّه 

د   و َرْحَمتَ  ،(3)د  فِ حْ نَ وَ َوإَِلْيَك َنْسَعى  ،ن َصلِّي َوَنْسج  َوَنَخاف   َك َنْرج 

ْلحِ  َعَذاَبَك  نَّ إِ  ،دَّ جِ الْ  َعَذاَبَك   «.ق  بِاْلَكافِِريَن م 

ن وت   ون   َل  َواْلق  ة  إِ  َيك  ْبِح َخاصَّ ون   ،لَّ فِي الصُّ وعِ  َوَيك  ك   ،َقْبَل الرُّ

َو ِسر    .َوه 

د  س     التَِّحيَّات  »: ة ، َوَلْفظ ه  نَّ َوالتََّشهُّ
ِ
 زَّ ال ،هلل

  ات  يَ اكِ
ِ
يَِّبات  الطَّ ، هلل

َلَوات     الصَّ
ِ
َلم  َعَليَْك  ،هلل   السَّ

ُّ
 َوَبَرَكات ه   َأيَُّها النَّبِي

ِ
َلم   ،َوَرْحَمة  اهلل  السَّ

                                                           

 

 أي: نخضع  ونذّل. (1)

 أي: نخلع اْلديان كلها لتوحيدك، برتك اْلنداد، والشرك، وترك كل شاغل يشغل عنك. (2)

 أي: نبادر يف طاعتك وعبادتك. (3)
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 َوَعَلى عِ  انَ َعَليْ 
ِ
الِِحيَن،َباِد اهلل  َل لَّ اهلل  َوْحَده  َلَه إِ إِ  َل  نْ أَ َأْشَهد   الصَّ

ا َعْبد   نَّ أَ  َوَأْشَهد   َله ،َشِريَك  د  َحمَّ ول  م   .«ه  ه  َوَرس 

ْلَت  َوإِْن ِشْئَت ، َهَذا َأْجَزَأكَ  َسلَّْمَت َبْعدَ  َفإِنْ   : ق 

د   نَّ أَ  َوَأْشَهد  » َحمَّ ِذي َجاَء بِِه م  ،َح الَّ ،َوَأنَّ اْلَجنََّة  ق  َر انَّ َوَأنَّ ال َحق 

، َراَط  َحق  ،َوَأنَّ الصِّ اَعةَ  َحق  َيْبَعث   َوَأنَّ اهللَ  فِيَها، َب يْ رَ  َل  ة  يَ آتِ  َوَأنَّ السَّ

ب ورِ   .«َمْن فِي اْلق 

دٍ » َحمَّ ٍد َوَعَلى آِل م  َحمَّ مَّ َصلِّ َعَلى م  ا  ،اللَّه  د  َحمَّ  وآَل َواْرَحْم م 

دٍ  َحمَّ م 
دٍ  كْ ارِ بَ وَ  ،(1) َحمَّ ٍد َوَعَلى آِل م  َحمَّ ْيَت  امَ كَ  ،َعَلى م   َوَرِحْمَت  َصلَّ

 د  يمِ َح  َك نَّ إِ ْبَراِهيَم َوَعَلى آِل إْبَراِهيَم فِي اْلَعاَلِميَن َعَلى إِ  َوَباَرْكَت 

 .«د  يجِ مَ 

                                                           

 

هذه الصيغة من الصلة بزيادة الدعاء بالّرحمة، أخرجها الحاكم يف المستدرك، من حديث  (1)

 ، يف كتاب الصلة، باب صنيع الصلة بعد التشهد.عبد اهلل بن مسعود 

، والصيغة المعتمدة يف المذهب بغير هذه اللفظ، وهي صيغة سيدنا عمر بن الخطاب  

 التي عّلمها للناس.
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مَّ » بِيَن، َك تِ كَ ئِ َل ى مَ لَ عَ  لِّ َص اللَّه  َقرَّ  ْنبَِيائَِك َوَعَلى أَ  َواْلم 

مَّ اْغِفْر لِي َولَِوا َأْجَمِعيَن، َوَعَلى َأْهِل َطاَعتَِك  ينَ لِ رَس م  الْ وَ  يَّ لِدَ اللَّه 

تِ  َئِمَّ
ِ
يبِ  انَ َمْن َسَبقَ َولِ  ،انَ َوْل اامَ اْلِ  .«ِن َمْغِفَرة  َعْزم 

مَّ إِ » َك اللَّه  لِّ َخْيرٍ  نِّي َأْسَأل   ، َك يُّ بِ نَ  د  مَّ حَ م  مِنْه   َسَأَلَك  مِْن ك 

لِّ َشر  اْسَتَعاَذكَ  وذ  ع  أَ وَ  د   بَِك مِْن ك  َحمَّ مَّ اْغِفْر لَ  ،َنبِيَُّك مِنْه  م   انَ اللَّه 

مْ  امَ  رْ ا مَ وَ  انَ َقدَّ  .«انَّ َأْنَت َأْعَلم  بِِه مِ ا مَ وَ  انَّ َأْعلَ  امَ وَ  انَ رْ رَ ْس أَ  امَ وَ  ،انَ َأخَّ

  انَ َربَّ »
ْنيَا َحَسنَة  َوفِ  انَ آتِ  النَّاِر، اَب ذَ عَ  انَ ي اْْلِخَرةِ َحَسنَة  َوقِ فِي الدُّ

َمِسيِح الْ  فِتْنَةِ  نْ ِت َومِْن فِْتنَِة اْلَقْبِر َومِ امَ مَ َمْحَيا َوالْ بَِك مِْن فِْتنَِة الْ  وذ  ع  أَ وَ 

الِ  جَّ وءِ انَّ ، َومِْن َعَذاِب الالدَّ  . «ِصيرِ مَ الْ  ِر َوس 
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ََلةإ  َمْكُروَهاُت  امَّ َوأَ   :الصَّ

ْحَرامِ  َعاء  َبْعدَ َفالدُّ  اتَِحِة ِء اْلفَ انَ فِي َأثْ  اء  عَ الدُّ وَ  ،َوَقبَْل اْلِقَراَءةِ  ،اْلِ

وَرةِ  ءِ انَ َوَأثْ  وعِ فِي ال اء  عَ الدُّ وَ  ،السُّ ك  لِ  (1)َوَقْبَل  ،رُّ ِد اْْلَوَّ َعاء   ،التََّشهُّ َوالدُّ

وِم َبْعَد َسَلِم اْلِ أْ مَ لِلْ  ِط  َعَلى ود  ج  السُّ وَ  ،(2)مِ مام  ا َوِشْبِههَ الثَِّياِب َواْلب س 

ود  َعَلْيَها َوَلكِنْ  َل  ه  نِّ إِ فَ اْلَحِصيِر  ِف َل خِ بِ  ،ة  يَ اهِ فَ رَ ِه فِي امَّ مِ  ج   ي ْكَره  السُّ

ود   ،ْوَلىأَ ا هَ ك  رْ تَ  ج  ِْ َعَلى اْْلَ  َوالسُّ  .َأْفَضل   ْر

َن الْ  ود   :َمْكُروهإ َومإ ج  ِه َأْو  َأوْ  ،َمتِهِ امَ عِ  رِ وْ كَ ى لَ عَ  السُّ مِّ َطَرِف ك 

ودِ  ة  اءَ رَ قِ الْ وَ  ِرَدائِِه، ج  وِع َوالسُّ ك  فِي الرُّ
ْلَقاِدِر بِاْلَعَجِميَِّة لِ  اء  عَ الدُّ وَ  ،(3)

                                                           

 

؛ ْلن كراهة الدعاء "بعده"سختين، وهو معن ى صحيح؛ لكن لعل الصواب: هكذا يف النّ (1)

قبل التشهد ل تختّص باْلول، بل ي كره الدعاء كذلك قبل التشهد الثاين، أّما كراهة الدعاء 

 بعد التشهد فإهنا تكون بعد التشهد اْلول فقط.

 وليسّلم المأموم بعد سلم إمامه ولو لم ي تّم التشّهد. (2)

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ي قراءة القرآن، إل إن كان دعاء  كـ: أ (3)

فل ي كره، هذا يف السجود فقط، أّما الركوع فيكره الدعاء فيه، كان من القرآن  ﴾ې ې

 أو غيره.
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ْلتَِفات  فِي الصَّ  ،َعَلى اْلَعَربِيَّةِ 
ِ
 ،اهَ ت  عَ قَ رْ فَ وَ َوَتْشبِيك  َأَصابِِعِه  ،(1)َلةِ َوال

ه   ،َعَلى َخاِصَرتِهِ  َيَدْيهِ  ع  ْض وَ وَ  َوإِْقَعاؤ 
 ع  ْض وَ وَ  ،(3)َوَتْغِميض  َعْينَيْهِ  ،(2)

ْنَيِوي   ه  ر  كُّ فَ تَ وَ  ،َعَلى اْْل ْخَرى هِ مِ دَ قَ  ءٍ  ،بَِأْمٍر د 
ْ
ِه َأْو   َوَحْمل  َشي مِّ بِك 

 .بِلِْحَيتِهِ  ث  بَ عَ وَ  ،(4)َفِمهِ 

                                                           

 

 لغير ضرورة، وما لم يستدبر القبلة، فإن استدبرها بجميع بدنه بطلت صلته. (1)

و الجلوس على أليتيه ناصبا فخذيه، كهيئة هو الجلوس على صدور القدمين، وقيل ه (2)

جلسة الكلب، والحاصل أن كّل جلسة تكون مخالفة لهيئة الجلوس المشروعة فهي 

مكروهة كذلك، والهيئة المشروعة هي: أن يثني المصّلي رجله اليسرى، وينصب قدمه 

لى اليمنى، جاعل بطون أصابعها إلى اْلرْ، ويفضي بأليته اليسرى إلى اْلرْ، ل ع

 قدمه اليسرى، ويطلق عليها التوّرك، أو الفضاء.

ْلنه من فعل اليهود، والسنة مخالفتهم، ويكره التغميض أيضا ولو لطلب الخشوع؛  (3)

 ويجوز إذا خشي وقوع بصره على محّرم.

كالعلك أو اللبان الذي زال طعمه؛ ْلنه يشغل المصلي عّما هو مقبل عليه، وهذا إن لم  (4)

 راءة وإل فيحرم.يمنعه من الق
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ور  َمْش َوالْ  وْلَفِريفِي ا ة  اهَ رَ كَ الْ  ذِ وُّ عَ التَّ وَ فِي اْلَبْسَمَلِة  ه  َن َضِة د 

َباَحِة، َقْول   لٍِك امَ َوَعْن  افَِلِة،النَّ  وَبة   اْبِن َمْسَلَمةَ  َوَعنِ  بِاْلِ  ، َوَعنِ َأنََّها َمنْد 

 .اهَ وب  ج  و  فٍِع نا اْبنِ 

رِ الْ  َفَعَل َشْيئ ا مِنَ  َفإِنْ  وَهاِت فِي َصَلتِِه ك  َتْبط ل   َل وَ  َذلَِك،َه َله  َمْكر 

 .َصَلت ه  

اَلةِ  اِت وبَ دُ نْ مَ  بَاُب   الصَّ

َكلَِّف  َوي ْسَتَحبُّ  لِْلم 
ْهِر َوَبْعَدَها نْ أَ  (1) َل َقْبَل الظُّ َوَقبَْل  ،َيَتنَفَّ

َياَدة  فِي النَّْفِل بَْعَد الَمْغِرِب  َوي ْسَتَحبُّ  ،َوَبْعَد الَمْغِرِب  ،اْلَعْصرِ   ،الزِّ

لُّ َوَهذَ  ْستِْحَباِب  ِق َو َعَلى َطِريه   ماَلْيَس بَِواِجٍب َوإِنَّ  ه  ا ك 
ِ
 .ال

َحى،ي ْسَتَحبُّ  لَك ذَ كَ وَ  ، الضُّ ْفع   َمْسِجِد،الْ  َوَتِحيَّة   َوالتََّراِويح  َوالشَّ

،َرْكَعة   َواْلِوْتر   َرْكَعَتاِن،َوَأَقلُّه   َو س   َبْعَده  َدة  نَّ َوه  َؤكَّ  .ة  م 

                                                           

 

 هو: البالغ العاقل. (1)
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ْفِع َواْلِوْترِ فِ  اءة  رَ قِ الْ وَ  ا، ي الشَّ ِل َرْكَعةٍ  عِ فْ شَّ الْقَرأ  فِي َويَ  َجْهر   فِي َأوَّ

ْرآنِ  مِّ أ  »ـبِ  ْرآنِ »ـبِ  َوفِي الثَّانَِيةِ  ،«اْْلَْعَلى اْسَم َربَِّك  َسبِِّح »وَ  «اْلق   «أ مِّ اْلق 

ونَ  ق ْل »وَ  َها اْلَكافِر  ْرآنِ »ـْقَرأ  فِي اْلِوْتِر بِ َويَ  ،«َيا َأيُّ َو اهلل  ق  »وَ  «أ مِّ اْلق  ْل ه 

 .«نِ يْ تَ ذَ وِّ عَ م  الْ »وَ  «َأَحد  

َغائِِب  اْلَفْجِر مِنَ  اتَ عَ كْ رَ وَ  نَنِ  نَ مِ  ، َوقِيَل الرَّ أ مِّ »ـبِ  امَ هِ ْقَرأ  فِيَويَ  ،السُّ

ْرآنِ   .َواهلل  َأْعَلم   ،(1)َفَقطْ  «اْلق 

اَلةِ  بَاُب   ُمْفِسَداِت الصَّ

اد  الصَّ َوَتْفس   ا َأْو َسْهو  ِحِك َعْمد  ْهِو َوبِس   ،َلة  بِالضَّ  السَّ
ودِ ج 

ِد ِزَياَدةِ  َفِضيَلِة،لِلْ  َلةِ ي فِ  َك لِ ذَ  وِ نحْ َأْو  َأْو َسْجَدةٍ  ةٍ عَ كْ رَ  َوبَِتَعمُّ  .الصَّ

                                                           

 

هذا القول بناء  على أن من السنة التخفيف فيهما، والقتصار على الفاتحة فقط هو  (1)

المعتمد، ومن السنة الواردة كذلك قراءة سورة الكافرون يف الركعة اْلولى، وسورة 

 الخلص يف الثانية، واْلمر واسع.
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ْرِب،َوبِاْْلَْكِل  ا إِ َوبِاْلَكَلِم َعمْ  َوالشُّ َلةِ د  ْصَلِح الصَّ َفَتْبط ل   ،لَّ ِلِ

وَن  ا، ِخ فْ النَّ بِ وَ  َيِسيِرِه،بَِكثِيِرِه د  ِء  اْلَفائَِتِة،ْكِر َوبِذِ  ،َوبِاْلَحَدِث  َعْمد 
ْ
َوبِاْلَقي

َده   نْ إِ   .َتَعمَّ

ا فِي ال َوبِِزَياَدِة َأْرَبعِ  َباِعيَِّة َرَكَعاٍت َسْهو  يَِّة،رُّ
َوبِِزَياَدةِ  َوالثَُّلثِ

يَِّة،ْكَعَتْيِن فِي رَ 
وِد الْ  الثُّنَائِ ج  ْهِو َقَبلِيًّا َأْو  مِ امَ َمْسب وِق َمَع اْلِ َوبِس  ا يًّ دِ عْ بَ لِلسَّ

ْدِرْك َمَعه   نْ إِ   َوبِتَْرِك اْلِقْبلِ  َرْكَعة ،َلْم ي 
ِّ
نَنٍ  نْ إِ ي  َكاَن َعْن نَْقِص َثَلِث س 

 .َواهلل  َأْعَلم   َوَطاَل،

ْهِو  ودِ جُ سُ  بَاُب   السَّ

ود   ج  ْهِو َسْجَدَتاِن َقْبَل  َوس  َدة  نَّ َنَقَص س   نْ إِ َسَلمِِه  السَّ َؤكَّ  ،ة  م 

مَ  د  َله  مَ َوي   ،(1)اَيَتَشهَّ  َص قَ نَ َوإِْن  ،َوإِْن َزاَد َسَجَد َبْعَد َسَلمِهِ  ،اَسلِّم  مِنْه 

َ  ؛َسَلمِهِ  َل بْ قَ َزاَد َسَجَد وَ 
ِ
 َج  ب  لِّ غَ ي  نَّه  ْل

َياَدةِ َجانِِب النَّْقِص َعَلى  َب انِ  .الزِّ

                                                           

 

التشّهد سنة، فل يسجد له إن نسيه؛ ولكيل يحصل تسلسل بأن ليقع سلمه بعد تشّهد، و (1)

ا آخر بسبب نقص أو زيادة.  يوجب سجوده للسهِو سجود 
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ي فإي َصََل  اهإ ُإ َوالسَّ َلى َثَلََث ََ  
  :َأْقَسام   تإهإ

و َعْن نَ  ة  ارَ تَ فَ  ٍْ مِ َيْسه   ي ْجَبر  َفلَ  :ْن َفَرائِِض َصَلتِهِ ْقِص َفْر

وِد  ج  ْهِو،بِس  ْتَياِن  مِنَ  ب دَّ  َل وَ  السَّ رْ  َفإِنْ  بِِه،اْلِ َذلَِك َحتَّى َسلََّم  َلْم َيْذك 

ه   اَل طَ وَ   .اهَ ئ  دِ تَ بْ يَ وَ  َبَطَلْت َصَلت 

و َعْن َفِضيَلٍة مِ  ن وِت، :َضائِِل َصَلتِهِ ْن فَ َوَتاَرة  َيْسه   انَ َوَربَّ » َكاْلق 

وَد َعَلْيِه فِي  َفَل  ،َذلَِك  هِ بْ ِش  وْ أَ  َواِحَدٍة، ةٍ بيرَ كِ تَ َأْو  ،«اْلَحْمد  َلَك وَ  ج  س 

ٍء مِْن َذلَِك 
ْ
ه   َفإِنْ  ،َشي ٍء مِْن َذلَِك َقْبَل َسَلمِِه بََطَلْت َصَلت 

ْ
 َسَجَد لَِشي

 .اهَ ئ  دِ تَ بْ يَ وَ 

و َعْن س   َلةِ  ةٍ نَّ َوَتاَرة  َيْسه  نَِن الصَّ وَرِة َمَع أَ  :مِْن س  َأْو  ،ْرآنِ اْلق   مِّ َكالسُّ

َدْينِ  َأوِ  ،َتْكبِيَرَتْينِ  ل وسِ  َأوِ  ،التََّشهُّ مَ  اْلج  ْد  ،َه َذلَِك َأْشبَ ا مَ وَ  ،اَله  َفْلَيْسج 

 .لَِذلَِك 

ود  اْلَبْعِديُّ  َل وَ  ج  وت  السُّ َره  َبْعَد َذكَ  وْ لَ وَ  ه  د  ج  ْس يَ وَ  ،بِالنِّْسَيانِ  َيف 

ودَ َوَلْو ، ْن َصَلتِهِ َشْهٍر مِ  ج  َم السُّ ودَ خَّ يَّ َأْو أَ ْلَبْعدِ ا َقدَّ ج    َر السُّ
َّ
 اْلَقْبلِي

ورِ َتْبط ل  َصَلت ه  َعَلى الْ َوَل  ،َأْجَزَأه  َذلَِك   .َمْشه 
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ا َأوِ  امَ َيْدِر  َلمْ  َوَمنْ  ي تِ أَ يَ وَ  ،اْْلََقلِّ َفإِنَّه  َيْبنِي َعَلى  ،اْثنََتْينِ  َصلَّى َثَلث 

د  َبْعَد َسَلمِهِ  ،َشكَّ فِيهِ  امَ بِ   .َأْعَلم   َواهلل   ،َوَيْسج 

 

 

 َمةِ امَ اْلِ ِِف  بَاب  

وِط  نْ مِ وَ  ر  ونَ  نْ أَ  امِ مَ اْلِ ش  ا َيك  ا، ،َذَكر  ْسلِم  ، م  ا، َعاقِل  ا  َبالِغ  َعالِم 

َلة  إِ  َل  امَّ بِ   .َوفِْقهٍ  ْن قَِراَءةٍ لَّ بِِه مِ َتِصحُّ الصَّ

نْثَى  ،ة  أَ رَ امْ  َأوِ  ،ر  افِ َأنَّه  كَ  ٍم ث مَّ َتَبيََّن َلَك امَ بِإِ  اْقَتَدْيَت  َفإِنِ  َأْو خ 

 ْش م  
 َلْم َيْبل غِ  ،(1)ةٍ َح ارِ جَ بِ َأْو َفاِسق   ،َأْو َمْجن ون   ،ل  كِ

 
ل مَ  َأو َصبِي َأْو  ،اْلح 

َد اْلَحَدَث َبَطَلْت َصَلت   ث  دِ حْ م   َعاَدة   َعَلْيَك  ْت بَ َج وَ وَ  َك َتَعمَّ  . اْلِ

                                                           

 

هو مرتكب الكبيرة، كالّزاين وشارب الخمر، أو المصرُّ على الصغائر، ويقابله فاسق  (1)

 العتقاد، كالحرورّي والقَدرّي، والصحيح من المذهب صّحة الصلة خلفهما.
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اْْلَْقَطِع  َمة  امَ ْكَره  إِ َوت   ،مِ امَ َسَلَمة  اْْلَْعَضاِء لِْلِ  َوي ْسَتَحبُّ 

ِحيِح  ،َلسِ السَّ  ِب احِ َص وَ  ،(1)َواْْلََشلِّ  وِح لِلصَّ ر  َمْن  ة  امَ مَ إِ وَ  ،َواْلق 

ي ْكَره  
(2). 

  َوي ْكَره  
ِّ
 دِ لَ وَ وَ  ،اْلَحالِ  ولِ ه  جْ مَ وَ  ،ونِ ب  أْ مَ الْ وَ  ،ِف لَ غْ اْْلَ وَ  ،لِْلَخِصي

ونَ  نْ أَ فِي اْلَفِريَضِة  دِ بْ عَ الْ وَ  ،ناالزِّ  ا َراتِب اامَ إِ  َيك   َل ا فَِلِة َفإِنَّهَ انَّ بِِخَلِف ال ،م 

مْ  ت ْكَره  بَِواِحٍد مِنْه 
(3). 

وز  إِ   خَ م  الْ وَ  اْْلَْعَمى،َمة  امَ َوَتج 
وِع،فِي  ِف الِ ر   َواْلِعنِّيِن، اْلف 

ه ،َيْشَتدَّ  نْ أَ لَّ إِ  مِ ذَّ جَ م  الْ وَ  َذام  رَّ بِمَ  ج  مْ َوَيض  ى َعنْه   .ْن َخْلَفه  َفي نَحَّ

                                                           

 

ا. (1)  المعتمد عدم كراهة الصلة خلفهما مطلق 

أي كراهة الجماعة لمامهم، سواء  كرهه كّلهم، أو جّلهم، أو ذوو الفضل منهم وإن قّلوا،  (2)

 والمدار على كراهتهم له ْلمٍر ديني.

سبب الكراهة يف المسائل السابقة أن رتبة المامة ت طلب فيها صفات الكمال، وقطع كلم  (3)

 ن الطعن يف المام.الناس ع
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وز   وز  لِْلِ  َل وَ  بَِسْطٍح، وْ لَ وَ  مِ امَ َعَلى اْلِ  ومِ ِم  أْ مَ الْ  وُّ ل  ع   َوَيج  ِم ماَيج 

ومِهِ أْ مَ َعَلى  وُّ ل  ع  الْ  ِء اْلَيِسيرِ إِ  م 
ْ
ي  م  امَ اْلِ  دَ َوإِْن َقَص  ،َوَنْحِوهِ  رِ بْ الشِّ كَ  لَّ بِالشَّ

 الْ  هِ وِّ ل  ع  بِ  وم  م  أْ مَ الْ  وِ أَ 
 .َبَطَلْت َصَلت ه   رَ بْ كِ

ْن ُشُروطإ الْ  ْقتَِداءَ  نْ أَ  :ُمومإ أْ مَ َومإ
ِ
ي ْشَتَرط  فِي  َل وَ  ،مِهِ امَ بِإِ  َينِْوَي ال

َعةِ  َصَلةِ : َسائَِل لَّ فِي َأْرَبِع مَ إِ  ،َمةَ امَ َينِْوَي اْلِ  نْ أَ  مِ امَ اْلِ  َحقِّ  م   ،اْلج 

ْستِْخَلِف  ،َوَصَلةِ اْلَخْوِف  ،اْلَجْمعِ  َوَصَلةِ 
ِ
مْ َبْعض   َوَزادَ  ،َوَصَلِة ال  :ه 

 . (1)ِة َعَلى اْلِخَلِف فِي َذلَِك عَ امَ اْلجَ  َل ْض فَ 

ْلَطاِن فِي  َوي ْسَتَحبُّ  مَ َتْقِديم  السُّ  ث مَّ  نِْزِل،مَ الْ  بُّ رَ ث مَّ  اَمِة،اْلِ

ْسَتْأِجر  الْ  م  َعَلى  م  ائِد  فِي  اْلَمالِِك،ي َقدَّ ائِد  فِي  اْلِفْقِه،ث مَّ الزَّ مَّ الزَّ ث 

ائِد   اْلَحِديِث، ائِد  فِي  اْلِقَراَءِة،فِي  ث مَّ الزَّ ِسنُّ فِي ث مَّ الْ  اْلِعَباَدِة،ث مَّ الزَّ م 

ْسَل  ل ِق، ن  َس َح  مَّ ث   ْلِق،اْلخَ  َجِميل   مَّ ث   النََّسِب،و ث مَّ ذ   ِم،اْلِ َحَسن   مَّ ث   اْلخ 

 .اللَِّباسِ 

                                                           

 

المقصود به نّية تحصيل فضل صلة الجماعة، والمعتمد أنه يحصل للمام ولو لْم ينو  (1)

 ذلك. 
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 َمِة َوَنَقَص َعْن َدَرَجتَِها؛امَ ْقِديِم فِي اْلِ َكاَن َله  َحق  فِي التَّ  َوَمنْ 

اِر  َربِّ كَ  ا َأوِ  نْ إِ  -َمَثل  -الدَّ ي ْسَتَحبُّ  ،َمَثل   َأْو َغيَْر َعالِمٍ  ة  أَ رَ امْ  َكاَن َعْبد 

َو َأْعَلم  َيْس  نْ أَ َله    .َواهلل  َأْعَلم   مِنْه ،َتنِيَب َمْن ه 

 

 

 

 اْْلُُمَعِة  َصاَلةِ  بَاُب 

م   َوَصَلة   ْ  اْلج  ر  َوَلهَ  اْْلَْعَياِن،َعَلى  َعِة َفْر وٍب، وط  ا ش  ج   و 

، ، َوَأْرَكان  بِيح  التََّخلَُّف َعنَْها َوآَداب   . َوَأْعَذار  ت 

ٌُ َفَس ا هَ وبإ ُج وُ  ُشُروطُ  امَّ َفأَ   :َْْع

ْسَل  ،اْلِ ، م  ، َواْلب ل وغ  ة ، َواْلَعْقل  وِريَّ ك  ة ، َوالذُّ يَّ رِّ ة   َواْلح  حَّ ، َوالصِّ

َقاَمة    . َواْلِ

ٌُ  امَّ َوأَ   :َأْرَكاُنَها َفَخْمَس



  متن العشماوية

 

 39 

ُل اْلَ  ِذي  َمْسِجد  الْ  :وَّ االَّ ون  َجامِع   .سِ انَّ لِل َيك 

ْم َحد   َس يْ َولَ  ،َعة  امَ اْلجَ  :الثَّانإي وَن  نْ أَ  ب دَّ  َبْل َل  ،لٍِك امَ ِعنَْد  َله  َتك 

ى بِِهْم امَ َج  َح َبْعض   ،ة  يَ رْ قَ َعة  َتَتَقرَّ تِ  َوَرجَّ  َعَشَر  انَ َأئِمَّ
ْ
وز  بِاْثنَي َأنََّها َتج 

ل    .(1)اهَ مِ َل َس لِ يَن َباقِ َرج 

ْطَبة  اْْل   :الثَّالإُث  ِحيِح اْلخ  ْكن  َعَلى الصَّ َ ر 
 َك لِ ذَ كَ وَ  ،ْوَلى َوِهي

ْطَبة  الثَّانِيَة  َعَلى الْ  ورِ اْلخ  َواِل َوَقبَْل  نْ أَ  ب دَّ  َل وَ  ،َمْشه  وَن َبْعَد الزَّ  َتك 

َلةِ  ْطَبِة َحد  ِعنَْد  َس يْ َولَ  ،الصَّ اامَ فِي اْلخ   امَّ وَن مِ َتك   نْ أَ  ب دَّ  َل وَ  ،لٍِك َأْيض 

ْطَبة   يِه اْلَعَرب  خ  ت َسمِّ
اْلِقَياِم  وِب ج  و   َوفِي ،امَ يهِ فِ  ة  الطََّهارَ  َوي ْستََحبُّ ، (2)

مَ  د  َله   .ا َتَردُّ

                                                           

 

المعنى أّنه ل تجب الجمعة ابتداء  على أي جماعة حتى يبلغ مجموعهم عددا تتقّرى هبم  (1)

م، فإذا حصَل قرية، بأن يمكنهم العيش والستغناء بأنفسهم يف ضرورات حياهتم عن غيره

هذا العدد فإّن إقامة الجمعِة قد وجبت عليهم كجماعة، لكن ل تصّح منهم إل بحضور 

 اثني عشر رجل ممن وجبت عليهم الجمعة على اْلقل، غير المام.

 أي أن تشتمل على وعٍظ أو تذكير. (2)
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ابإعُ  ونَ  نْ أَ ِصَفتِِه  َومِنْ  ،م  امَ اْلِ  :الرَّ َعة ؛مِمَّ  َيك  م   ْن َتِجب  َعَلْيِه اْلج 

ا مِنَ   َوالْ  اْحتَِراز 
ِّ
بِي َسافِرِ الصَّ ْن َلْم َتِجْب ا مَ هِ رِ يْ غَ وَ  م   َعَلْيِهْم،مِمَّ

ونَ يَ  نْ أَ  َوي ْشَتَرط   َصلِّي بِالْ الْ  ك  َو اْلَخاطِب  إِ امَ جَ م  ه   لَّ َعِة ه  ْذٍر َيْمنَع   نْ مِ لِع 

ن ونٍ  ،َذلَِك  ٍْ َأْو ج  ْذِر اْلَقِريِب  َوَيِجب   َذلَِك، َنْحوِ وَ  مِْن َمَر ه  لِْلع  اْنتَِظار 

 .اْْلََصحِّ ى لَ عَ 

ْستِيَطانِ  :ُس امإ َخ الْ 
ِ
َعة   َفَل  ،َمْوِضع  ال م   عٍ ِض وْ ي مَ فِ لَّ إِ  ت َقام  اْلج 

ا  ،يهِ ى فِ وَ ثْ مَ الْ َمَحلًّ لِْلَِقاَمِة ي ْمكِن   ون  ك  يَ وَ  ،فِيهِ  نٍ طَ وْ تَ ْس م   َأْو  انَ كَ َبَلد 

 .(1)َقْرَية  

ُإ َفثَ الْ  آَداُب  امَّ َوأَ  ٌُ امَ ُجُمَع  :نإَي

ُل  وِر َعَلى الْ  ة  نَّ س  َو َوه   ،َلَها ل  ْس غ  الْ  :اْلَوَّ ْمه  ومَ ِعنَْد اْلج   َومِنْ  ،رِ ْشه 

وطِِه  ر  ونَ  نْ أَ ش  َواِح  َيك  تَِّصل  بِالرَّ بَِغَداٍء َأْو َنْوٍم  اْغَتَسَل َواْشَتَغَل  َفإِنِ  ،م 

ورِ مَ َعَلى الْ  َل ْس غ  الْ َأَعاَد  ْشه 
(1). 

                                                           

 

ٍْ أو حاجة تنته (1) ي إقامتهم بمعنى أن تكون نّية إقامتهم على التأبيد، وليس ْلجل غر

 بانتهائه، كالقامة ْلجل تجارة، أو طلب علم، فهؤلء مقيمون لكنهم غير متوطنين.
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َواك   :الثَّانإي  .السِّ

ْعرِ  :الثَّالإُث   .َحْلق  الشَّ

ابإعُ   .ْقلِيم  اْْلََظافِرِ تَ  :الرَّ

ُس اْلخ    .اْلَكِريَهة   ة  حَ ائِ الرَّ مِنْه   د  لَّ وَ تَ يَ  امَ  ب  نُّ جَ تَ  :امإ

ادإُس  ل  بِالثَِّياِب اْلَحَسنَةِ  :السَّ  .التََّجمُّ

ابإعُ   .التََّطيُّب  َلَها :السَّ

نُ   الْ  :الثَّامإ
 
و َمْشي ك  َلَها د  ه  مِ إِ  ،وِب َن الرُّ ْذٍر َيْمنَع   . (2)َذلَِك  نْ لَّ لِع 

َذاُر الْ  امَّ َوأَ  َْ نَْهامُ اْلَ ََ  
لتََّخل فإ

ُُ لإ ْن َذلإَك ، ْإيَح   :َفمإ

                                                                                                                        

 

شرط  اتصال الغسل بالرواح لتحقيق الغاية منه؛ وهو حضور الجماعة يف هيئة حسنة،  (1)

وصفة كاملة، فإذا اغتسل المصّلي يف أول النهار كفاه، ول يعيده إل إذا فسد غسله بعرق، 

 بأعمال من شأهنا الوسخ والجهد. أو قيام

ليحصل له أجر الخطى للمسجد، ولما فيه من التواضع والخشوع، وذلك يف الذهاب  (2)

 فقط، وأما يف الرجوع فل يندب المشي لها؛ ْلن العبادة قد انقضت.
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ِديد  مَ الْ  ِذي َتض   م  ذَّ جَ م  الْ وَ  ،َواْلَوْحل  اْلَكثِير   ،َطر  الشَّ َحت ه  الَّ
رُّ َرائِ

ْ  َوالْ  ،َعةِ امَ بِاْلجَ  ونَ  َوالتَّْمِريض  بَِأنْ  ،َمَر ْن َأْهلِِه ِعنَْده  َأَحد  مِ  َيك 

ا  ه  ول  ع  يَ  ِعنَْده  َأَحد   َس يْ اْْلََبَوْيِن َولَ  دِ َح أَ  وْ أَ  َلدِ َواْلوَ  ةِ َج وْ الزَّ كَ  ،َمِريض 

 .(1)هِ يِض رِ مْ تَ لِ َفَيْحَتاج  إَِلى التََّخلُِّف 

لِك  امَ اَل قَ  إِْخَوانِِه،مِْن َأَقاِربِِه َأْو  د  َح أَ ِعنَْده   رَ ِض ت  اْح َذلَِك إَِذا  َومِنْ 

ِل َيْهلَ  ج  َعِة  ك  َيْومَ فِي الرَّ م  ل  مِ َفيَ اْلج  َينْظ ر  فِي  ْخَوانِهِ ْن إِ َتَخلَّف  ِعنَْده  َرج 

  .«َبْأَس بَِذلَِك  َل » :َشْأنِهِ 

 ذِ ْخ أَ َأْو  هِ ِس بْ َح َظالٍِم َأْو  ِب رْ َض ْن ا َلْو َخاَف َعَلى َنْفِسِه مِ هَ َومِنْ 

 .َعَلى اْْلََصحِّ  ه  يم  رِ غَ  ه  َس بِ حْ يَ  نْ أَ َيَخاف   ْعِسر  م  الْ  َك لِ ذَ كَ وَ  الِِه،مَ 

َأْو َكاَن  َلْو َكاَن َله  َقائِد   امَّ أَ  َله ،َقائَِد  اْْلَْعَمى الَِّذي َل  َذلَِك  مِنْ وَ 

ْن َيْهَتِدي لِْلَجامِِع بَِل َقائِدٍ  وز  َله  التََّخلُّف  َعنَْها ، َفَل مِمَّ  .َيج 

                                                           

 

وكذلك لو كان من عامة المسلمين، وليس بقريب، فيجوز تمريضه إن لم يكن له أحد  (1)

 يعوله.
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َواِل مِ  َفر  ِعنَْد الزَّ م  السَّ َعِة  ْن َيْومِ َوَيْحر  م  َعَلْيِه  ِجب  َمْن تَ  ىلَ عَ اْلج 

َعة   م  اْلج 
م  اْلَكَلم  َواليَ  َك لِ ذَ كَ وَ  ،(1)  َسَواء  َكانَ  ،َيْخط ب   م  امَ فَِلة  َواْلِ انَّ ْحر 

ْطَبِة اْل ْوَلى أَ  ل   ،الثَّانَِيةِ  وِ فِي اْلخ  ج  ونَ  نْ أَ لَّ ي َصلِّي إِ  َل وَ  َوَيْجلِس  الرَّ  َيك 

وِل اْلِ  َس بَّ َتلَ َقْد  م  اْلَبيْع   ،لَِك تِمُّ ذَ َفي   مِ امَ بِنَْفٍل َقْبَل د خ  ِعنَْد  اء  رَ الشِّ وَ  َوَيْحر 

 .(2)َوَقعَ  نْ إِ ْفَسخ  َوي   ،اْْلََذاِن الثَّانِي

َعِة، اْلَعَمِل َيْومَ  َتْرك   َوي ْكَره   م  ل  ا ذَ كَ وَ  اْلج  ْطَبِة،َقْبَل  مِ امَ اْلِ  َتنَفُّ  اْلخ 

َل َيَتنَ  نْ أَ ي ْكَره  لِْلَجالِِس  َك لِ ذَ كَ وَ  ِل،ِعنَْد اْْلََذاِن  فَّ ور   َوي ْكَره   اْْلَوَّ ض  ح 

ابَِّة  َعِة،الشَّ م  َفر  َبْعَد  َك لِ ذكَ وَ  لِْلج   .َواهلل  َأْعَلم   اْلَفْجِر،السَّ

                                                           

 

 إل إذا علم المسافر إدراكه للجمعة يف طريقه، فتنتفي الحرمة. (1)

حرمة البيع تكون يف حّق من تجب عليه الجمعة، فإن وقع ممن ل تلزمه؛ كالصبي أو  (2)

 المرأة فل يحرم حينئٍذ.
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 َزةِ انَ بَاُب َصاَلةِ اْْلَ 

ْ  َعَلى اْلكَِفاَيةِ انَ َوَصَلة  اْلجَ   .َزِة َفْر

ٌُ:َوَأْرَكاُنهَ   ا َأْرَبَع

، اء  عَ الدُّ وَ  َتْكبِيَراٍت،َأْرَبع  وَ  النِّيَّة ، نَّ َلم   َبْينَه   .َوالسَّ

َر، امَ بِ و ع  دْ يَ وَ  و نْ أَ َأبِي َزْيٍد فِي ِرَساَلتِِه  َواْسَتْحَسَن اْبن   َتَيسَّ  :َل َيق 

 اْلَحْمد  »
ِ
ِذي أَ  هلل  َواْلَحْمد   ا،َوَأْحيَ َت امَ الَّ

ِ
ِذي ي ْحيِي هلل ه  لَ  َمْوَتى،الْ الَّ

، اْلَعَظَمة   ْدَرة  م  َوالْ  َواْلكِْبِرَياء  ،َوالثَّنَ ْلك  َواْلق  ٍء  اء 
ْ
لِّ َشي َو َعَلى ك  َوه 

  .َقِدير  

مَّ َصلِّ َعَلى  ٍد َوَعَلى آِل اللَّه  َحمَّ ٍد،م  َحمَّ ٍد َعَلى  كْ ارِ بَ وَ  م  َحمَّ م 

ٍد،َوَعَلى آِل  َحمَّ َوَعَلى  ،مَ ْبَراِهيَعَلى إِ  َوَباَرْكَت  َوَرِحْمَت  َصلَّيَْت  امَ كَ  م 

 .نَّك َحِمْيد  َمِجيد  فِي اْلَعاَلِميَن إِ  ،آِل إْبَراِهيمَ 
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مَّ إِ   َوَرَزْقَته ، َته  َلقْ َأْنَت َخ  َأَمتَِك، َواْبن   كَ َعْبدِ  َواْبن   كَ نَّه  َعْبد  اللَّه 

فَ  كَ انَ ِجئْ  ،هِ َوَعَلنِيَتِ  هِ رِّ ِس بِ  َأْعَلم   َت نْ أَ وَ  ت ْحيِيِه، َوَأْنَت  َأَمتَّه   َوَأْنَت  َعاَء َله  ش 

عْ   .هِ فِي انَ َفَشفِّ

مَّ إِ اللَّ  ٍة، و َوَفاءٍ ذ   نََّك إِ  ،َله   ِجَواِركَ  َنْسَتِجير  بَِحبْلِ  انَّ ه  مَّ
مَّ  َوذِ  هِ قِ اللَّه 

مَّ اْغِفْر َله  َواْرَحْمه   َجَهنََّم،مِْن فِتْنَِة اْلَقْبِر َومِْن َعَذاِب  َعنْه   ف  اعْ وَ  ،اللَّه 

َله  وَ  ،َوَعافِهِ  ْدَخَله   عْ سِّ وَ وَ  ،َأْكِرْم ن ز  ِه مِنَ  ،ٍء َوَثْلٍج َوَبَردٍ امَ َواْغِسْله  بِ  ،م   َوَنقِّ

ن وِب  ى الثَّْوب  اْْلَْبَيض  مَِن َطاَيا َكمَ اْلخَ والذُّ نَقَّ نَِس،ا ي  ا  الدَّ َوَأْبِدْله  َدار 

ا مِْن َداِرهِ  ا مِْن َأْهلِهِ  ،َخْير  ا مِْن َزْوِجهِ َوَزْوج   ،َوَأْهل  َخْير   .ا َخْير 

مَّ  ْحِسن ا َفِزْده  فِي إِ  نْ إِ اللَّه  ِسيئ   ،ْحَسانِهِ َكاَن م  ا َفَتَجاَوْز َوإِْن َكاَن م 

مَّ إِ ، َعْن َسيَِّئاتِهِ  وٍل بِهِ  ر  يْ َخ  نَّه  َقْد َنَزَل بَِك َوَأْنَت اللَّه  َفِقير  إَِلى ، َمنْز 

 َعْن َعَذا َوَأْنَت  َرْحَمتَِك 
 
 .بِهِ َغنِي

مَّ  َله    َطاَقةَ َل  امَ بِ  ِرهِ فِي َقبْ  هِ لِ تَ بْ  تَ َل وَ  ،َمْسَأَلِة َمنْطَِقه  ِعنَْد الْ  ْت بِّ ثَ اللَّه 

ٍد  ،بِهِ  َحمَّ مَّ َل ا ،َوَأْلِحْقه  بِنَبِيِِّه م   . «َبْعَده   انَّ َتْفتِ  َل وَ ه  َأْجرَ  انَ َتْحِرمْ  للَّه 

ُإ  يَرة ،َتْكْإ َتُقوُل َذلإَك بإإإْثرإ ُكلِّ  ابإَع َُ الرَّ  :َوَتُقوُل َبْع
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مَّ اْغِفْر لَِحيِّ »  يِّ مَ وَ  انَ اللَّه 
 ،انَ َوَكبِيرِ  انَ َوَصِغيرِ  ،انَ َوَغائِبِ  انَ َوَحاِضرِ  ،انَ تِ

ْنَثا انَ َوَذَكرِ  بَ َتْعلَ  نََّك إِ  ،انَ َوأ  َتَقلَّ َمْن َولِ  ،انَ يَولَِوالِدِ  انَ لَ  رْ فِ واغْ  ا،َوَمْثَوانَ  انَ م  م 

يبِ  انَ َسَبقَ  ا،ِن َمْغِفَرة  امَ اْلِ  ْس م  لْ لِ وَ  َعْزم 
ْسلِ َوالْ  ينَ مِ لِ  ؤْ م  الْ وَ  ِت امَ م 

 ينَ نِ مِ

ْؤمِ َوالْ  ْم َواْْلَْمَواِت اْْلَ  ،ِت انَ م   .ْحَياِء مِنْه 

مَّ َمْن َأْحَيْيَته  مِ  يَفأَ  انَّ اللَّه  ْيتَ  َوَمنْ  ،نِ امَ ْحيِِه َعَلى اْلِ   ه  َتَوفَّ
َفَتَوفَّه   انَّ مِ

ِه فِي ْل عَ اْج وَ  ،انَ لَ  ْبه  يِّ لِْلَمْوِت َوطَ ا نَ بْ يِّ طَ وَ  ،بِلَِقائَِك  انَ َوَأْسِعدْ  ،مِ ْسَل اْلِ ى َعلَ 

 .ث مَّ ت َسلِّم  . «انَ تَ رَّ َس مَ وَ  انَ تَ اَح رَ 

 :ُقْلَت  ة  أَ رَ امْ  َوإإْن َكاَنتإ 

مَّ إِ »  َغْيَر َأنََّك  ،يِث ْكِرَها َعَلى التَّْأنِ بِذِ ى ادَ مَ تَ تَ ث مَّ  «.َأَمت َك.نََّها اللَّه 

ول   َل  ا مِْن َزْوِجَها :َتق  ا َخْير  َ  ؛َوَأْبِدْلَها َزْوج 
ِ
ون   نََّهاْل ا فِي  َقْد َتك  َزْوج 

ْنيا،لَِزْوِجَها فِي اْلَجنَِّة  وَرات  َعَلى َأْزَواِجِهنَّ  الدُّ  َل  َونَِساء  اْلَجنَِّة َمْقص 

 .َيْبِغيَن بِِهْم َبَدل  

  َأَذَكر   َوَلْم َتْعَلمْ  َزة  انَ َج  َوإِْن َأْدَرْكَت 
َ
ْلَت  ،َأْم أ ْنثَىِهي  :ق 
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مَّ إِ » َ  ؛بِِذْكِرَها َعَلى التَّْأنِيِث  َدىامَ ث مَّ َتتَ  «..َك ت  مَ َس نَ نََّها اللَّه 
ِ
 نَّ ْل

َكرَ   .ىثَ نْ اْْل  وَ  النََّسَمَة َتْشَمل  الذَّ

ْلَت  َوإِْن َكاَنِت  َلة  َعَلى طِْفٍل ق   َوالتَّْكبِيَراِت  النِّيَّةِ  مِنَ ، مَ َتَقدَّ  امَ الصَّ

نَّ  اءِ عَ والدُّ  وَل َبْعَد الثَّ  نْ أَ َر َأنَّه  ي ْستََحبُّ َغيْ ، َبْينَه  َلةِ انَ َتق   َوالصَّ
ِ
 ِء َعَلى اهلل

 
ِّ
 : َعَلى النَّبِي

مَّ إِ »  تَّه  مَ أَ  َوَأْنَت  ،ه  َوَرَزْقتَ  ْقَته  َأْنَت َخلَ  ،َعْبِدكَ  َواْبن   كَ نَّه  َعْبد  اللَّه 

ا ت ْحيِيِه، َوَأْنَت  ْخر  ا َوذ  مَّ اْجَعْله  لَِوالَِدْيِه َسَلف  اا ط  رَ فَ وَ  ،اللَّه  ْل َوَأْجر  ، َوَثقِّ

مَ بِِه  مَ َوَأْعظِْم بِِه  ا،َمَواِزينَه  وَره  ، امَ َوإِيَّاه   انَ َتْحِرمْ  َل وَ  ا،أ ج   َل وَ  َأْجَره 

 .َبْعَده   امَ َوإِيَّاه   انَ َتْفتِ 

مَّ  ْؤمِنِينَ َسَلِف الْ  ه  بَِصالِِح َأْلِحقْ  اللَّه  َوَأْبِدْله   ،ْبَراِهيمَ إِ  فِي َكَفاَلةِ  ،م 

ا مِ  ا َخْير  ا مِْن  ،َداِرهِ  نْ َدار  َومِْن  اْلَقْبِر،َوَعافِِه مِْن فِتْنَِة  َأْهلِِه،َوَأْهل  َخْير 

 «.َعَذاِب َجَهنَّمَ 

ُإ وَ ، َتُقوُل َذلإَك بإإإْثرإ ُكلِّ َتْكْإيَرة   ابإَع َُ الرَّ  :َتُقوُل َبْع
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َْسَلفِ »
ِ
مَّ اْغِفْر ْل ِن َمْغِفَرة  امَ يبِاْلِ  انَ َمْن َسَبقَ َولِ  ،انَ َوَأْفَراطِ  انَ اللَّه 

ا مَّ َمْن َأْحَيْيَته  مِ  ،َعْزم  يَفأَ  انَّ اللَّه  ْيتَ  َوَمنْ  ،نِ امَ ْحيِِه َعَلى اْلِ   ه  َتَوفَّ
َفَتَوفَّه   انَّ مِ

ْؤمِنِيَن َوالْ  رْ فِ اغْ وَ  ،مِ ْسلَ َعَلى اْلِ  ْؤمِ لِْلم  ْسلِِميَوالْ  ِت انَ م  ْسلِ َن َوالْ م   ،ِت امَ م 

ْم َواْْلَمْ  ،ث مَّ  ،«َواِت اْْلَْحَياِء مِنْه   .َواهلل  َأْعَلم   ت َسلِّم 
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يَاِم  بَاُب   الصِّ

ْؤيَ َأْو بِ  ،ِل َشْعَبانَ امَ َيْثب ت  بِكَ ، َرَمَضاَن َفِريَضة   َوَصْوم  َشْهرِ   ِة ر 

ْسَتِفيَضةٍ ٍة اعَ مَ جَ بِ َأْو  ،َعْدَلْيِن لِْلِهَللِ   ت  يِّ بَ ي  وَ  ،(1)فِي اْلِفْطرِ  َك لِ ذَ كَ وَ  ،م 

َيامَ  لِهِ فِي أَ  الصِّ ْيلِ  ،فِي َبِقيََّتهِ  َعَلْيِه اْلَبَيات   َس يْ َولَ  ،وَّ يَاَم إَِلى اللَّ تِمُّ الصِّ  .َوي 

نَِّة َتْعِجيل  اْلِفْطرِ  َومِنَ  ورِ ير  السُّ َوَتْأِخ  ،السُّ ح 
(2). 

ْهر  َقْبَل اْلَفْجِر َوَجَب  ث  يْ َح وَ  ،َثَبَت الشَّ ْوم  لَّ إِ  َوإِْن َلْم َيْثب ْت  الصَّ

،اْلَفْجِر َوَجَب  َبْعدَ  ْمَساك   .َذلَِك اْلَيْومِ  مِْن َقَضاءِ  ب دَّ  َل وَ  اْلِ

ْهرِ  َوالنِّيَّة  َقْبَل  ب وِت الشَّ ْؤيَ  َقْبَل  َحتَّى َلْو َنَوى ،َباطَِلة   ث  ِة ث مَّ َأْصَبَح الرُّ

ْل   ي ْجِزِه،َرَمَضاَن َلْم  نْ مِ  اْلَيْومَ َذلَِك  نَّ أَ  ه  لَ ث مَّ َتَبيََّن  َيْشَرْب، مْ لَ وَ  َلْم َيْأك 

ْهرِ فِي ْرِب ْْلَْكِل َوالشُّ ا َعنِ  َوي ْمِسك   ْرَمِة الشَّ  .، َوَيْقِضيهِ ِه لِح 

                                                           

 

 أي إما برؤية عدلين لهلل شعبان، أو بتمام رمضان ثلثين يوما. (1)

، وينبغي الحتياط للفجر بالمساك قبله بزمن كعشر دقائق، وهذا مع عدم الشّك يف الفجر (2)

ا للصوم، كي ل يقع منه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر فيلزم من ذلك القضاء.  احتياط 
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كِّ لِي ْحتَ  ي َصام  َيْوم   َل وَ  وز   ،(1)اَط بِِه مِْن َرَمَضانَ الشَّ ه   َوَيج  ِصَيام 

ِع َوالنَّْذِر إَِذا َصاَدَف  لِلتََّطوُّ
لِهِ  َوي ْسَتَحبُّ  ،(2) ْمَساك  فِي َأوَّ َق  اْلِ لَِيَتَحقَّ

ْؤَيةَ انَّ ال ْؤَية  اْرَتَفَع النَّ  َفإِنِ  ،س  الرُّ  .س  انَّ َأْفَطَر ال َهار  َوَلْم َتْظَهْر ر 

ء  َمْن َذَرعَ  ي ْفطِر  َوَل  ْ
ه  َقي

وَجَه َفَعَلْيِه  نْ أَ لَّ إِ  ،(3) ر  ي َعالَِج خ 

اْلَقَضاء  
 َوت ْكَره  اْلِحَجاَمة   ،اْحَتَجمَ  َمنِ  َل وَ  ،(5)اْحتََلمَ  ي ْفطِر  َمنِ  َل وَ  ،(4)

 .(6)ْلَمِريِض ِخيَفَة التَّْغِريرِ لِ 

                                                           

 

يوم الشّك هو: يوم الثلثين من شعبان، إذا كان الجّو غائما ولم تثبت رؤية الهلل،  (1)

 د.والنهي عن صيامه احتياط ا مكروه على المعتم

فصادف يوم الشّك، فل كراهة يف صومه  -مثل-كأن يكون من عادته صيام يوم الثنين  (2)

 حينئٍذ.

أي: غلبه وسبقه، ول قضاء عليه، وهذا ما لم يرجع منه شيء إلى حلقه بعد إمكان طرحه،  (3)

 وإل فعليه القضاء.

 ولو لم يرجع منه شيء، فإن رجع فعليه القضاء والكفارة. (4)

 ي خرج منه مني  يف هنار رمضان وهو نائم، ول قضاء عليه.أ (5)

خيفة التغرير: أي خيفة أن يصيبه إغماء، أو ضعف عن الصوم، فإذا علمت السلمة من  (6)

 ذلك فل كراهة.

 وإخراج الدم بالفصادة كذلك، كأن يحتاج للتربّع أو القيام بتحليل دم، ونحوه. 
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ْومإ  ُإ الصَّ حَّ
ْن ُشُروطإ صإ  :َومإ

ابِقَ  ا َأْو َسوَ  ،لِْلَفْجرِ  ة  النِّيَّة  السَّ ،اء  َكاَن َفْرض  َوالنِّيَّة  اْلَواِحَدة   َنْفل 

لِّ َصْومٍ  ه   َكافَِية  فِي ك  اَرةِ  َرَمَضاَن، امِ يَ ِص كَ  ،َيِجب  َتَتاب ع   الظَِّهارِ  َأْو َكفَّ

ِذي َأْوَجَبه  الْ  نِ يَّ عَ م  الْ  َوالنَّْذرِ  َواْلَقْتِل، َكلَّف  َعَلى َنْفِسهِ الَّ  .م 

،الْ  ام  يَ الصِّ  امَّ أَ وَ  ود  ،الْ  وم  يَ الْ وَ  َمْسر  َعيَّن  التَّْبيِيِت فِيِه فِي  مِنَ  دَّ ب   َفَل  م 

لِّ َلْيَلةٍ   .ك 

ْومإ  ُإ الصَّ حَّ
ْن ُشُروطإ صإ   :َومإ

اْنَقَطَع َدم  اْلَحيِْض َوالنَِّفاِس  َفإِنِ  َوالنَِّفاِس،اء  مِْن َدِم اْلَحْيِض النَّقَ 

َلْم َتْغَتِسْل  وْ لَ وَ  ،َذلَِك اْلَيْومِ  ا َصْوم  َلْحَظٍة َوَجَب َعَلْيهَ بِ  وْ لَ وَ ِر اْلَفجْ  َقْبَل 

 .اْلَفْجرِ  لَّ َبْعدَ إِ 

ِْ َواْلَحْيِض َوالنَِّفاِس َوِشبِْه بِالْ  إَِذا اْنَقَطَع التََّتاب ع   َوت َعاد  النِّيَّة   َمَر

 .َذلَِك 

ْومإ  ُإ الصَّ حَّ
ْن ُشُروطإ صإ  :َومإ
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َيِصحُّ مِنْه   ِه َل َعَليْ ى مَ غْ م  الْ وَ  ونِ ن  جْ مَ الْ كَ َله   َعْقَل  َفَمْن َل  ،ل  اْلَعقْ 

ْوم  فِي تِْلَك   وْ لَ وَ  ْقل ه  َلْيِه عَ َمْجن وِن إَِذا َعاَد إِ َوَيِجب  َعَلى الْ  اْلَحاَلِة،الصَّ

  نْ أَ  َبْعَد ِسنِيَن َكثِيَرةٍ 
َ
ْوِم فِي َحالِ  نَ َفاَته  مِ  امَ  َيْقِضي ن ونِِه، الصَّ َومِْثل ه   ج 

ْغَمى َعَلْيِه إَِذا َأَفاَق الْ   .م 

ْومإ  ُإ الصَّ حَّ
ْن ُشُروطإ صإ   :َومإ

ْرِب امَ َتْرك  اْلجِ  اَن َشْيئ ا َرَمَض  ارِ َفَمْن َفَعَل فِي َنهَ  ،ِع َواْْلَْكِل َوالشُّ

ا مِْن َغْيِر َتْأِويٍل َقِري د  َتَعمِّ  َلْيِه اْلَقَضاء  َجْهٍل َفعَ  َل وَ  ،(1)ٍب مِْن َذلَِك م 

اَرة    .َواْلَكفَّ

                                                           

 

للفطار يف هنار رمضان، فالتأويل القريب معناه: أن « عيدتأويل ب»، و«تأويل قريب»هناك  (1)

يكون للمفطر تربير  أو تأويل مقبول  قريب المأخذ، يظّن معه جواز الفطر، ي سقط عنه 

 الكفارة.

أن َيطل ع الفجر على رجل وقد احتلم، فيظّن أن الحتلم يفسد  مثال التأويل القريب: 

 لقضاء فقط، دون الكفارةالصوم، فيفطر بسبب ذلك، فهذا عليه ا

أن تعتاد امرأة  على إتيان عادهتا الشهرية يف اليوم العاشر من كل  ومثال التأويل الْعيُ: 

شهر، فعزمت على إفطار العاشر من رمضان، فتجب عليها الكفارة بسبب هذا التأويل 

 البعيد، سواء  جاءها الحيض يف ذلك اليوم أو لم يأهتا.
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اَرة   لِّ  َواْلَكفَّ د  ْطَعام  ِستِّيَن مِْسكِين اإِ  هِ فِي َذلَِك ك  لِّ مِْسكِيٍن م  ، لِك 
(1) ،

 
ِّ
دِّ النَّبِي َو َأْفَضل   ، بِم  رَ كَ ي   نْ أَ  َوَله   ،َوه  ْؤمِنٍَة َأْو بِِصيَ  فِّ اِم بِِعْتِق َرَقَبٍة م 

َتَتابِعَ    .ْينِ َشْهَرْيِن م 

 ٍن َأْو َأْنٍف َأْو َنْحوِ مِْن أ ذ   ،َوَصَل مِْن َغْيِر اْلَفِم إَِلى اْلَحْلِق  امَ وَ 

و وْ لَ وَ  ،(2)َذلَِك  ا َفَعَلْيِه اْلَقَضاء  َفَقطْ َكاَن َبخ  َومِْثل  َذلَِك اْلَبْلَغم   ،ر 

ْمكِن  الْ  ه   م  َطْرح 
َواكِ  ب  الِ غَ الْ وَ  ،(3)  .مَِن الَمْضَمَضِة َوالسِّ

ْقنَِة الْ  وْ لَ وَ َمِعَدِة َوَصَل إَِلى الْ  امَ  اذَ كَ وَ  َمْن  َك لِ ذَ كَ وَ  ،(4)ئَِعةِ امَ بِاْلح 

هِ   .لَّ اْلَقَضاء  إِ ه لِّ ك  َذلَِك  َجِميعِ ي فِ َلْيَس َعَلْيِه  ،فِي اْلَفْجرِ  َأَكَل َبْعَد َشكِّ

                                                           

 

ا من اْلرز.540وزن نحو: )ويساوي مقداره بال (1)  ( جرام 

هذا يف النهار فقط، أما إذا تناول شيئا يف أذنه أو أنفه أو عينه ليل، ووصل ما وضعه يف  (2)

النهار فل شيء عليه، ولذلك فإن اْلفضل يف حق من يضطر لدواء ونحوه يف تلك 

.  المواضع أن يستعمله ليل 

 كن طرحه، بل ولو وصل إلى طرف اللسان.المعتمد عدم القضاء يف البلغم ولو أم (3)

المدار هنا على وصول شيء إلى المعدة، سواء كان من منفٍذ عاٍل أو من اْلسفل، وسواء  (4)

كان مائعا أو جامدا، فهذا كّله مفطر، يوجب القضاء والكفارة يف غير الضرورة، ويوجب 

 القضاء فقط إن كان لضرورة.
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َباٍر مِ  َل وَ  َباٍب، َأْو غ  ه  اْلَقَضاء  فِي َغالٍِب مِْن ذ  َأْو  ،ْن َطِريٍق َيْلَزم 

ْقنٍَة مِ َوَل  ،َأْو َكْيِل ِجبٍْس لَِصانِِعهِ  َدقِيٍق   نِ هْ د  َوَل  ،ْحلِيلٍ ْن إِ فِي ح 

 .(1)َجاِئَفةٍ 

وز   َواك   َوَيج  اِئِم السِّ  َعَطِش،لِلْ َمْضَمَضة  َوالْ ، َنَهاِرهِ  ِميعِ فِي َج  لِلصَّ

ْصَباح  بِاْلجَ   .َبةِ انَ َواْلِ

َوَقْد  ،مْ عِ طْ ت   ا َأْفَطَرْت َوَلمْ فِي َبْطنِهَ  امَ َفْت َعَلى إَِذا َخا َواْلَحامِل  

ت ْطِعم   :َل يقِ 
(2). 

ْرِضع  إَِذا َخاَفْت َعَلى َوَلدِ َوالْ  ه  َله  َتْسَتْأجِ  َتِجْد َمنْ  ا َوَلمْ هَ م  َأْو َلْم  ،ر 

 .ا َأْفَطَرْت َوَأْطَعَمْت هَ َغْيرَ  َيْقَبْل 

ْيخ  اْلَهِرم  ي طْ  َك لِ ذَ كَ وَ  ِعم  إَِذا َأْفَطرَ الشَّ
َط فِي َقَضاءِ ل  َومِثْ  ،(1)  ه  َمْن َفرَّ

َحتَّى َدَخَل َعَلْيِه َرَمَضان  آَخر  َرَمَضاَن 
(2).  

                                                           

 

لبطن أو الظهر إلى الجوف؛ وعدم ترتب القضاء بسبب المقصود به الجرح النافذ من ا (1)

 ْلنه ل يدخل مدخل الطعام والشراب.

 وهذا ضعيف، والمعتمد اْلول أهنا ل ت طعم. (2)



  متن العشماوية

 

 55 

ْطَعام  فِي َذلَِك 
لِّ  د  م   هِ لِّ ك  َواْلِ  .َيْقِضيهِ  َيْومٍ  َعْن ك 

اِئِم َكفُّ  َوي ْسَتَحبُّ  تِ فِي ذِ  امَ  َوَتْعِجيل  َقَضاءِ  لَِسانِِه، لِلصَّ  مِنَ  هِ مَّ

ْوِم، ه   الصَّ  .َوَتَتاب ع 

،َعَرَفَة لَِغْيِر  َيْومِ  َصْوم   َوي ْسَتَحبُّ  وَراَء، اْلَحاجِّ  َوَصْوم  َعْشرِ  َوَعاش 

ِة،ي ذِ  ِم، اْلِحجَّ َحرَّ لِّ  َوِصَيام  َثلََثةِ  َوَشْعَباَن، َوَرَجٍب، َواْلم  َأيَّاٍم مِْن ك 

 .وَن اْلبِيَض؛ لِِفَراِرِه مَِن التَّْحِديدِ َتك   نْ أَ لِك  ما َوَكِرهَ  َشْهٍر،

الٍ  ك  لِ امَ َه َكرِ ا ذَ كَ وَ  ْلِحَقَها اْلَجاِهل   نْ أَ َمَخاَفَة  ؛ِصَياَم ِستٍَّة مِْن َشوَّ ي 

 .بَِرَمَضانَ 

ائِمِ  َوي ْكَره   ه  َوَلْم َيِصْل إَِلى  ، َفإِنْ َذْوق  اْلِمْلِح لِلصَّ َفَعَل َذلَِك َوَمجَّ

، َحْلِقِه مِنْه   ء  ْ
َء َعَلْيهِ  َفَل  َشي

ْ
 .َشي

                                                                                                                        

 

 على سبيل الستحباب ل الوجوب. (1)

 المفّرط ي طعم وجوبا ل استحبابا، فالِمثلية بينه وبين الهِرم يف الطعام ل الستحباب. (2)

ام ل يتكّرر بتكّرر السنوات، سواء فّرط يف القضاء حّتى مّر عليه رمضان واحد، أو والطع 

 عّدة رمضانات، ليس عليه يف ذلك كّله إل الطعام مرة  واحدة.

ه واتصل حتى أدرك رمضان اْلخر فإنه ل ي طعم.   وأما الذي امتّد عذر 
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َقدِّ  اامَ اْلجِ  ت  امَ َوم  ِم َأْيض 
ائِ وَهة  لِلصَّ ْبَلِة،، ِع َمْكر  ةِ  َكاْلق  ، َواْلَجسَّ

ْسَتَداِم، َوالْ الْ  رِ ظَ النَّ وَ  َلَعَبِة،م  لِمَ  نْ إِ  م  َلَمة  مِْن َذلَِك بَِعَدِم  ِت ع  السَّ

ْنَزاِل، َم َعَلْيِه ذَ  اْلِ  .لَِك َوإِلَّ َحر 

ْن َأْمنَى َفَعَلْيِه َوإِ  َفَقْط،َأْمَذى مِْن َذلَِك َفَعَلْيِه اْلَقَضاء   نْ إِ َلكِنَّه  

اَرة   اْلَقَضاء    .َواْلَكفَّ

َيام  َرمَ 
ب  فِيَوقِ َرغَّ ْسَتَحب  م    ،هِ َضاَن م 

ِ
ول  اهلل  :َقاَل َرس 

ِفَر َله  امَ ي)َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِ  َم مِْن َذْنبِِه( امَ ن ا َواْحتَِساب ا غ  ، (1)َتَقدَّ

ْنِفَراد  بِِه إِ 
ِ
.الْ  ْن َلْم ت َعطَّلِ َوي ْسَتَحبُّ ال  َمَساِجد 

 َوَعْونِِه، َوَصلَّى اهلل  َعَلى َسيِّدِ 
ِ
ٍد َوَعَلى آلِِه  انَ َتمَّ بَِحْمِد اهلل َحمَّ م 

 َوَصْحبِِه َوَسلََّم.

                                                           

 

باب الرتغيب يف الصلة يف  أخرجه المام مالك يف الموطأ، كتاب الصلة يف رمضان، (1)

 رمضان.
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